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Az északi nartról
az ivóvizet

Bronzérem
és két küIönd,;

a kerósoknak

eu-ÁrÁs Lakossági fórumon
mutatta be az egészséges ivó-
vízértindított beruházást a ba-

latonboglári önkormányzat. A
város szőlőskislaki település-
részén az otthonokba kerülő
ivóvíz nem felel meg azElró-
pai Unióban elfogadott hatrár-

értékeknek. Több mint 78 mit-
lió forintos euópai uniós tá-

megoldja Szőlőskislak ivóviz-
gondját. A csaknem 87 millió
forintos beruházás tiz száza-
lékos önrészét is támogatásból
finanszír ozzák, így a lakos s ág

számára nem jelent anyagi ter-

het a fejlesztés - erről tájékoz-
tatott Mészáros Miklós polgár-
mester és Csere Andrea, a te-

leptilésrészi önkormártvzat re-

cnsnRonórutl Bronzérmes
lett a kaposvári Széchenyi ke-

reskedelmi és vendéglátóipa-
i szal<képző iskola négy tagú
csapata a 35. Nemzetközi lfjú-
sági Gasztronómiai Versenyen.
Három külfiildi, három vidéki
és hiárom budapesü iskola mér-

te össze a tudását a budapesti
Gundel szakképző Iskola rerse-
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} rorytatds az 1: oldatról

a szőlőskislaki vízműben a kút
nyers vize határérték' feletti
mennyiségben tartalmaz am-
móniumot, mangánt és vasat, de
a szolgáltatott ivóvízben is ma-

Sebész szakorvos végzi a üzsgálatot
és annak kiértékelését

. ha zsibba( fázik, hideg a keze

. hanígaf[ile

. ha szliü, eglensúly zavala van
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Mindazoknak, akik bejelent-

keznek az április 11-én Kapos-
vár, Fő u. 45. szám alatt taliálható

rendelőben tartandó úzsgálatm
3Oezer forint kedvezméry,t biáo-
sítunk a kura árából. Sőt a kupon
felmutatásával további 1Oezer fo
rinttal csökken az ár! Az akciőke-
retén beliil a vizsgáat ingyenes.
További felvilagosítás: www.med-
hungary.com; 06-70/290-3216,
0ó-30/595-4344, 0620/920-
4447,0ó-72/551-714
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Figyelien oda egeszsé$re!
N-esffiW&ru_p&ffies&[Jrum Vizsgáltassa meg magát ingyen 11-én!

Sajnos gyakran kiderü| hogy so-
kan nem veszik komolyan a már
kialakult betegségiiket. A magas
vérnyomás ha nincs szinten tatt-
va sűyos szövődményeket okoz-
hat. A tútsiágosan igénybevett szív
és erek az idő folyamrán kiárosod-
hatnak, me\ egy igen sűyos be-
tegs€g kialakulásához vezetheí,
az érelmzesedéshez, érszűkii-
lethez tlasonló eredménnyel jár-
hat cukübet€s€g megléte illet-
\E a mága§ kdesztefinszint A
;r.5Etwes lczelés melktt igen
frnms a hehes táp
Mkunfur rfu€§ mozgís es
* m*dnMff rnrn*Sgii ffra-

gas volt az ammónium- és nit-
rittartalom. A beruházás során
üzemen kívül helyezik a víz-
művet; nyártól a Balaton északi
parti településeit is ellátó nyirá-
rli karsztvízbázisból érkezik az
ivóvízSzőlőskislakra. r F. I.

pen védőszárnyai alá helyezi
a labdarúgást és biztosak le-
hetünk benne, ,,föntről" oda-
irányított támogatói milliók-
ról is hallunk majd hamaro-
san. Ahogyan hallottunk ar-
ró1 is, hogy Paksról elvezé-
nyelték az állami megacég
millióit, a Kaposvári Rákó-
czihozmeg éppen hogy oda,
mondhatni ,,fű alatt".


